Till föräldrar till ”speldosebarn”

Kulturskolans Jubileumskonsert!
Fredagen 4 maj
i Göransson Arena
På scenen: Sanna Nielsen,
Kråkan och Busarna, skolkörer,
kompanjonklasser, speldosor
och andra elever från Kulturskolan
Fredagen 4 maj står era barn i Speldosan på samma scen som Sanna Nielsen, Kråkan mfl.
Häftigt! Vi gör två konserter. En kl. 12.00 för stans alla skolbarn och en kl. 18.30 för
allmänheten. Dessa konserter blir möjliga tack vare att de Göranssonska stiftelserna satsar
extra på barnen jubileumsåret 2012.
Så här ser planeringen ut inför arenakonserterna:
∑

∑
∑

Tisdag 17 april träffas alla ”speldosor” och övar i Göransson Arena kl 17.00-18.00.
Om något barn inte kan komma så meddela det till er speldoselärare.
Ni föräldrar som skjutsar dit barnen kan vänta i arenan medan vi övar.
Fika finns att köpa.
Torsdag 3 maj övar speldosan kl. 16.00-18.00 i Göransson Arena. Övningen är
tillsammans med Sanna Nielsen och övriga musiker. Att delta på denna
övning är nödvändigt för att kunna vara med på fredagens konserter.
Fredag 4 maj åker alla ”speldosor” med sin skola till Göransson Arena.
Kl. 12.00 framträder de på scenen. Inga föräldrar behöver vara med.
Efter konserten åker barnen med sina övriga skolkamrater tillbaka till skolan.
Kl. 18.00 samlas vi på Göransson Arena inför konserten som är 18.30-20.00
Ni föräldrar ansvarar för att barnen finns på plats. De Göranssonska stiftelserna
bjuder på inträdet, så vi hoppas att många av er anhöriga kommer.

Som ni förstår är det mycket som måste fungera och vi behöver ha hjälp av er föräldrar med
vissa saker. Därför ber vi er svara på några frågor från oss på Kulturskolan.
Svara gärna via mejl till siri.nordquist@utb.sandviken.se senast 14/3.
Du kan även ringa Siri på telefon 026-241524. Det vi vill veta är:
∑

Ditt namn och ev. mejladress

∑

Har du möjlighet att skjutsa ditt barn till övningen torsdag 3 maj kl 16.00?

∑

Kan du vara med och ta hand om barnen på fredagskvällens konsert?

∑

Barnets namn och skola

∑

Kan du hjälpa oss att ta hand om barnen under övningen på torsdagen?

Vi är tacksamma om du lämnar ditt svar även om du inte kan hjälpa till.
När vi fått in era svar så hör vi av oss med mer information om hur vi lägger upp
dagarna 3 och 4 maj.
Vänliga hälsningar:
Siri Nordquist, administratör Kulturskolan, siri.nordquist@utb.sandviken.se
Anders Selgeryd, producent Kulturskolan, anders.selgeryd@utb.sandviken.se

